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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2565 

บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 
วันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14:00 นาฬิกา 

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 
โดยถา่ยทอดสดจากห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเพิรล์ แบงกค์็อก 

เลขที่ 1177 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
 
 
ก่อนเริ่มการประชุม เพื่อใหผู้ถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะทุกท่านสามารถประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสไ์ดอ้ย่างสะดวก บริษัท 
พฤกษา โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดเ้ปิดวีดิทัศนแ์นะน าวิธีการใช้ระบบเพื่อการเขา้ร่วมประชุม การออกเสียง
ลงคะแนน และวิธีการสง่ค าถามผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์ใหผู้ถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะที่ไดล้งทะเบียนเขา้รว่มประชมุไดร้บัทราบ 
 

เร่ิมการประชุมเวลา 14:00 น. 

 บรษัิทฯ โดยนายไพศาล ร  าพรรณ ์เลขานกุารบรษัิท กลา่วตอ้นรบัผูถื้อหุน้ ผูร้บัมอบฉนัทะและผูม้ีเกียรติ
ทกุท่านสูก่ารประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ของบรษัิทฯ และไดแ้จง้ตอ่ที่ประชมุว่า จากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ
โรคโควิด 19 เพื่อความปลอดภัยของผูถื้อหุน้ ผูร้บัมอบฉันทะ และผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งทุกภาคส่วน คณะกรรมการบริษัทจึง
เห็นสมควรใหจ้ดัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) ตามพระ
ราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพียงรูปแบบ
เดียวเท่านั้น โดยบริษัทฯ ไดใ้ช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสข์องบริษัท  ควิดแลบ จ ากัด (“ควิดแลบ”) ซึ่งเป็นผู้
ใหบ้ริการระบบ E-Meeting ที่เป็นไปตามมาตรฐานการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสข์องส านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส ์(สพธอ.) โดยผูเ้ขา้รว่มประชุมสามารถรบัชมการถ่ายทอดสด ถามค าถาม และใหข้อ้เสนอแนะ ลงคะแนน และ
ทราบผลการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระจากระบบการประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกสข์องควิดแลบ ตามวีดิทศันส์าธิตวิธีการใช้
ระบบเพื่อการเขา้รว่มประชุม การออกเสียงลงคะแนน และวิธีการส่งค าถามผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ซึ่งบริษัทฯ ไดน้ าเสนอใน
ตอนเริม่ตน้ของการประชมุ และหากทา่นผูถื้อหุน้ หรือผูร้บัมอบฉนัทะทา่นใดมีขอ้ขดัขอ้งทางเทคนิคในการใชร้ะบบการประชุม
สามารถติดตอ่ขอความช่วยเหลอืไดท้ี่หมายเลขโทรศพัท ์02-013-4322 และ 080-008-7616 ไดต้ลอดเวลาระหวา่งการประชมุ 

 ส าหรบัการประชุมในครัง้นีม้ีทัง้สิน้ 7 วาระ เป็นวาระที่จะขอความเห็นชอบจากที่ประชุมโดยจะตอ้งมี
การลงคะแนนเสียงทัง้หมด 5 วาระ วาระแจง้เพื่อทราบ 1 วาระและวาระอื่นๆ อีก 1 วาระ ทัง้นี ้บริษัทฯ ไดป้ฏิบตัิตามนโยบาย
การส่งเสริมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดย
คณะกรรมการบรษัิทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระการประชมุ สง่ค าถามลว่งหนา้ และเสนอช่ือบคุคลที่ไดพ้ิจารณาเห็นว่า
มีคณุสมบตัิ ความรู ้และความสามารถเหมาะสมที่จะเป็นตวัแทนในการท าหนา้ที่กรรมการบริษัท ตามที่บริษัทฯ ไดแ้จง้ต่อ
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพยฯ์") รวมถึงไดเ้ปิดเผยสารสนเทศดงักลา่ว พรอ้มเง่ือนไขไวบ้นเว็บไซตข์อง
บริษัทฯ เป็นการลว่งหนา้แลว้ และส าหรบัการประชมุผูถื้อหุน้ในครัง้นี ้ไม่ปรากฏว่า มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอวาระอื่นใหท้ี่ประชุม
พิจารณา สง่ค าถามลว่งหนา้ และเสนอช่ือบคุคลเพื่อเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษัิท  
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 นายไพศาล ได้ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า ส  าหรบัการพิจารณาแต่ละวาระการประชุมนั้น จะพิจารณาเรียง
ตามล าดบัวาระ (จะไม่มีการสลบัวาระ) ตามที่ระบไุวใ้นค าบอกกลา่วเชิญประชุมที่ไดส้่งใหท้่านผูถื้อหุน้ล่วงหนา้แลว้ โดยจะ
น าเสนอขอ้มลูประกอบวาระ และจะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามในวาระที่เก่ียวขอ้งนัน้  ก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระโดย
ไมม่ีการเลือ่นไปตอบในวาระอื่นๆ ผูถื้อหุน้ หรอื ผูร้บัมอบฉนัทะที่ประสงคจ์ะแสดงความคิดเห็น หรอืสอบถามขอ้สงสยัในวาระ
นัน้ๆ ขอใหพ้ิมพข์อ้ความซกัถาม หรือแสดงความเห็นส่งเขา้มาในระบบทางหนา้ต่างหอ้งแชท โดยจะตอ้งแจง้ช่ือ-นามสกุล 
พรอ้มแจง้ใหท้ราบดว้ยว่า เป็นผูถื้อหุน้ หรือ ผูร้บัมอบฉนัทะ ก่อนถามค าถาม หรือแสดงความคิดเห็นทกุครัง้ ทัง้นี ้เพื่อใหก้าร
บนัทกึรายงานการประชมุเป็นไปอยา่งถกูตอ้งและครบถว้น ส าหรบัค าถาม หรอืความเห็นที่นอกเหนือจากวาระท่ีก าลงัพิจารณา
จะน าไปตอบในวาระอื่นๆ ในช่วงทา้ยของการประชมุ       

 ส าหรบัวิธีการลงคะแนนในแต่ละวาระที่ตอ้งขอความเห็นชอบจากที่ประชุมจะกระท าโดยใหผู้ถื้อหุน้  
หรือผูร้บัมอบฉนัทะที่เขา้รว่มประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ าเครื่องหมายในช่อง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง เพียง
ช่องใดช่องหนึง่เท่านัน้ ในเมนลูงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ ทัง้นี ้การลงคะแนนเสียงจะตอ้งท าในเวลาที่ก าหนด คือวาระละ 1 
นาที และเมื่อครบก าหนดเวลาดงักลา่วแลว้ บรษัิทฯ จะปิดการลงคะแนน ซึง่หากผูเ้ขา้รว่มประชมุไม่ไดล้งคะแนนเสยีงภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดไว ้จะถือวา่ผูเ้ขา้รว่มประชมุมีมติเห็นดว้ยกบัวาระท่ีน าเสนอนัน้ จากนัน้เจา้หนา้ที่จะท าการรวบรวมผลการ
ลงคะแนนและประกาศผลการนบัคะแนนใหท้ี่ประชมุรบัทราบในแตล่ะวาระ  

 อนึ่ง เพื่อไม่ใหท้ี่ประชมุตอ้งรอผลการนบัคะแนนของวาระการประชมุที่ไดพ้ิจารณา บรษัิทฯ ขอเสนอให้
ที่ประชมุพิจารณาวาระการประชมุในล าดบัถดัไปก่อน เพื่อใหก้ารประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อที่ประชุมพิจารณาวาระ
การประชุมถดัไปและลงคะแนนเรียบรอ้ยแลว้ จึงจะแสดงและแจง้ผลการนบัคะแนนของวาระการประชุมก่อนหนา้ใหท้ี่ประชุม
ทราบ   

 การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระนัน้ ผูถื้อหุน้ทกุคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ที่ตนถืออยู่ โดย
ใหน้บั 1 หุน้ ต่อ 1 เสียง ผูถื้อหุน้ที่มีสว่นไดเ้สีย เป็นพิเศษในเรื่องใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ นอกจากการ
ออกเสียงเลอืกตัง้กรรมการ ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชุมดว้ยตนเองสามารถออกเสยีง เห็นดว้ย หรอื ไมเ่ห็นดว้ย หรอื งดออก
เสยีง อยา่งใดอย่างหนึง่ส  าหรบัแตล่ะวาระ โดยท าเครือ่งหมายในเมนลูงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ และกดปุ่ ม "สง่ (send)" เพื่อ
บนัทึกคะแนนเสียงลงในระบบ ส าหรบัผูถื้อหุน้ที่มอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้รว่มประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์
ของท่านผูถื้อหุน้นัน้ บริษัทฯ จะบนัทกึคะแนน เห็นดว้ย หรอื ไมเ่ห็นดว้ย หรอื งดออกเสยีง ตามความประสงคข์องท่านผูถื้อหุน้
นัน้ไวใ้นระบบ หากผูถื้อหุน้ หรือผูร้บัมอบฉนัทะไม่ด าเนินการท าเครื่องหมายใดๆ เพื่อลงคะแนนเสียง จะถือว่า ผูถื้อหุน้มีมติ
เห็นดว้ยกบัวาระที่น  าเสนอนัน้ การนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เจา้หนา้ที่จะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง 
ตามที่ท่านไดล้งคะแนนเสียงไว ้และคะแนนเสียงตามบตัรเสีย (ถา้มี) ในแต่ละวาระหกัออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดที่เขา้รว่ม
ประชุมในวาระนัน้ๆ คะแนนเสียงนอกเหนือจากคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง หรือบัตรเสียดงักล่าว จะนบัเป็น
คะแนนเสยีงที่เห็นดว้ยในวาระนัน้ๆ  

 การลงคะแนนในหนงัสือมอบฉนัทะที่ผูถื้อหุน้ไดจ้ดัสง่มาใหบ้ริษัทฯ ในลกัษณะดงัต่อไปนีจ้ะถือว่าเป็น
บตัรเสยี ซึง่บรษัิทฯ จะไมน่บัเป็นคะแนนเสยีงในวาระนัน้ๆ ไดแ้ก่ 

1. การลงคะแนนท่ีมีการท าเครือ่งหมายเกินกวา่ 1 ช่อง ยกเวน้กรณีของคสัโตเดียน (Custodian) 

2. การแกไ้ขหรอืขีดฆา่การลงคะแนนเสยีง โดยผูถื้อหุน้มิไดล้งนามก ากบั 

3. การลงคะแนนท่ีลงคะแนนเกินกวา่เสยีงที่มีอยู่ 
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 อนึง่ การนบัคะแนนเสยีงตามวาระการประชมุที่ก าหนดไวใ้นการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครัง้นี ้แบ่งเป็น 2 
ประเภท ตามที่ก าหนดไวใ้นพระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (และที่แกไ้ขเพิ่มเติม) ไดแ้ก่ 

1.  วาระท่ีตอ้งผา่นมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
ไดแ้ก่วาระที่ 2, 3, 4 และ 6 ซึง่บรษัิทฯ จะค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนบัเฉพาะคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ซึง่มีสิทธิออกเสียงที่
ออกเสยีงเห็นดว้ย และไมเ่ห็นดว้ยเทา่นัน้ โดยไมร่วมคะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้ท่ีงดออกเสยีง 

ทัง้นี ้ส  าหรบัวาระที่ 4 คะแนนเสียงจะเป็นไปตามขอ้บังคบัของบริษัทฯ ขอ้ 17 (3) ซึ่งระบุว่า บุคคลที่
ไดร้บัคะแนนสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัเลอืกตัง้เป็นกรรมการเทา่จ านวนกรรมการท่ีจะพงึมี หรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ 

2.  วาระที่ตอ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้
ซึง่มาประชมุ ไดแ้ก่วาระท่ี 5 ซึง่บรษัิทฯ จะค านวณฐานคะแนนเสยีง โดยนบัเสยีงของผูถื้อหุน้ทัง้หมดที่มาประชมุ 

 นายไพศาล ไดแ้จง้ตอ่ที่ประชมุเพิ่มเตมิวา่ ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (Record Date) ที่มีสทิธิเขา้รว่ม
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 เมื่อวนัท่ี 11 มีนาคม 2565 บรษัิทฯ มีทนุจดทะเบียน จ านวน 2,188,504,922 บาท (สอง
พนัหนึ่งรอ้ยแปดสิบแปดลา้นหา้แสนสี่พันเกา้รอ้ยยี่สบิสองบาท) ทนุจดทะเบียนช าระแลว้ จ านวน 2,188,504,922 บาท (สอง
พนัหนึ่งรอ้ยแปดสิบแปดลา้นหา้แสนสี่พนัเกา้รอ้ยยี่สิบสองบาท) และมีผูถื้อหุน้ จ านวน 12,753 ราย โดยการประชุมในครัง้นี ้
ในขณะท่ีท าการเปิดประชมุมผีูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะมาประชมุรวมทัง้สิน้ 80 ราย นบัหุน้รวมกนัได ้1,801,893,013 หุน้ คิด
เป็นรอ้ยละ 82.3344 ของหุน้ที่ออกจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของบริษัทฯ ซึ่งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะมาประชมุไมน่อ้ยกว่า 25 
รายและมีหุน้นบัรวมกันไม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ที่ออกจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของบริษัทฯ ครบเป็นองคป์ระชุมตาม
ขอ้บังคับบริษัทฯ ขอ้ 34 จึงขอเรียนเชิญ ดร.ประสาร ไตรรตันว์รกุล ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ เปิดการ
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ของบรษัิทฯ ตอ่ไป 

 ประธานฯ  กล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะทุกท่านที่ไดม้าเขา้ร่วมประชุมสามัญผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2565 ของบรษัิทฯ พรอ้มทัง้แนะน ากรรมการท่ีเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ในครัง้นี ้คือ  

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ณ ห้องถา่ยทอดสด   

นายทองมา วิจิตรพงศพ์นัธุ ์ รองประธานกรรมการบรษัิท, ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการสรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบแทน และประธานเจา้หนา้ที่บรหิารกลุม่ 

ดร. อนสุรณ ์แสงนิ่มนวล ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  และ

กรรมการอิสระ 

นายวีระชยั งามดีวิไลศกัดิ ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, ประธานกรรมการก ากับการ

บรหิารความเสีย่ง, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  

นายอนวุฒัน ์จงยินดี กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ 

ศาสตราจารย ์นพ. ปิยะมิตร ศรธีรา กรรมการอิสระ 

ศาสตราจารยพ์ิเศษ กิติพงศ ์อรุพีพฒันพงศ ์ กรรมการก ากบัการบรหิารความเสีย่ง และกรรมการอิสระ 

นางรตันา พรมสวสัดิ ์ กรรมการบรษัิท และกรรมการบรรษัทภิบาล  
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กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

ดร. ปิยสวสัดิ ์อมัระนนัทน ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  

นายวิเชียร เมฆตระการ กรรมการบรษัิท, กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน และ  

                                               กรรมการบรหิาร  

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 

นายอเุทน โลหชิตพิทกัษ์ กรรมการก ากับการบริหารความเสี่ยง รองประธานกรรมการบริหาร และ

ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารกลุม่ 

นายปิยะ ประยงค ์ กรรมการบรหิาร และประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร  

 บรษัิท พฤกษาเรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

น.พ.กฤตวิทย ์เลศิอตุสาหกลู  กรรมการบรหิาร และประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร  

 บรษัิท โรงพยาบาลวิมตุโฮลดิง้ จ ากดั 

นางสาวสรุวีย ์ชยัธ ารงคก์ลู รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานการเงินกลุม่ 

นางสาวพรภทัร องนิธิวฒัน ์ ผูช้่วยรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานการเงินกลุม่ 

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม 

นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท ์ บรษัิท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม 

นายเทพชล โกศล  บรษัิท เบเคอร ์แอนด ์แม็คเค็นซี่ จ ากดั 

นางสาววรษิฐา จิตรวฒุิโชติ  บรษัิท เบเคอร ์แอนด ์แม็คเค็นซี่ จ ากดั 

โดยคณุวรษิฐา จิตรวฒุิโชติ จะท าหนา้ที่เป็น “คนกลางที่เป็นอิสระ” หรอื “Inspector” ในการประชมุครัง้นีด้ว้ย 

โดยการประชุมครัง้นีม้ีกรรมการที่เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง จ านวน 8 ท่าน และกรรมการที่เขา้รว่ม
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์จ านวน 2 ท่าน จากกรรมการทัง้หมด จ านวน 10 ท่าน คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 100 ของจ านวน
กรรมการทัง้หมด 

ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาโดยเรยีงตามล าดบัระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี  ้

 

ระเบียบวาระที่ 1  พิจารณารับทราบรายงานประจ าปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการ
ด าเนินงานในรอบปี 2564     

ประธานฯ มอบหมายใหน้ายอุเทน โลหชิตพิทกัษ์ กรรมการก ากับการบริหารความเสี่ยง รองประธาน
กรรมการบริหาร และประธานเจา้หนา้ที่บริหารกลุ่ม นายปิยะ ประยงค ์กรรมการบริหาร และประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 
บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จ ากัด (มหาชน) และ น.พ.กฤตวิทย ์เลิศอตุสาหกูล กรรมการบริหาร และประธานเจา้หนา้ที่
บริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิมุตโฮลดิง้ จ ากัด เป็นผูน้  าเสนอในวาระนี ้นายอุเทน นายปิยะ และ นพ. กฤตวิทย ์รว่มกัน
น าเสนอรายงานตอ่ที่ประชมุถึงผลการด าเนินงานของบรษัิทฯ ในรอบปี 2564 โดยมีรายละเอียดสรุปไดด้งันี ้
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นายอเุทน โลหชิตพิทกัษ์ ประธานเจา้หนา้ที่บริหารกลุม่ รายงานว่า Platform ของบริษัทฯ จะประกอบ
ไปดว้ยธุรกิจดา้นการพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ซึ่งประกอบกิจการมาแลว้เป็นเวลา 29 ปี  ประกอบธุรกิจพฒันาที่อยู่อาศยั
แบบครบวงจรตัง้แต่การออกแบบ การผลิต จนถึงการสง่มอบบา้นใหแ้ก่ลกูคา้ โดยมีโรงงานพรีคาสท ์ที่ใชร้ะบบอตัโนมตัิใน
การผลิตทั้งกระบวนการ และด้วยวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ จึงได้มีการลงทุนประกอบธุรกิจด้าน Healthcare  ได้แก่
โรงพยาบาลวิมุต และไดเ้ริ่มเปิดด าเนินการในปี 2564 ซึ่งตรงกับจังหวะเวลาพอดีที่วนันีผู้ค้นประสบปัญหาในเรื่องของ
สขุภาพและผลกระทบจากโรคโควิด 19 ซึง่ธุรกิจโรงพยาบาลจะเป็นโอกาสทางธุรกิจของบรษัิทฯ ตอ่ไป  

ในดา้นสถานะทางการเงิน จากงบดุลจะพบว่า บริษัทฯ มีโครงสรา้งทางการเงินที่แข็งแรง Net Gering 
อยู่ที่ประมาณ 0.36 เท่า และไดร้บัการจดัอนัดบัจาก TRIS Rating ที่ระดบั A-Stable ดา้นสินทรพัยบ์ริษัทฯ มี Land Bank 
รองรบัการเติบโตดา้นการพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์อยู่ประมาณ 15,400 ลา้นบาท นอกจากนีย้งัมีโครงการอยู่ระหว่างการ
พฒันาจ านวน 145 โครงการ มลูค่ารวมประมาณ 80,000 ลา้นบาท ซึง่จะเพียงพอในการรองรบัการเติบโตของบรษัิทฯ ไป
อีกหลายปี นอกจากนี ้ในสว่นของการวดัสถิติจากความพงึพอใจของการใหบ้รกิารภายหลงัการขายบา้น จะพบว่า บริษัทฯ 
ไดร้บัคะแนนความพงึพอใจสงูกวา่รอ้ยละ 90  

ส าหรบัในปี 2564 บรษัิทฯ ไดป้รบักลยทุธก์ารท าธุรกิจใหส้อดคลอ้งกบั Mega Trend ในเรือ่ง Lifestyle 
Distribution ที่มีผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงการใชพ้ื ้นที่การอยู่อาศยั ซึ่งบริษัทฯ ไดน้ าเทคโนโลยีและนวตักรรม
ใหม่ๆ  เขา้มาใชง้านเช่น Smart Living และ  Home Automation  

สว่น Mega Trend ในเรื่องสขุภาพถือเป็นเรื่องใหม่ของบริษัทฯ ที่เพิ่งเริ่มท าธุรกิจนี ้ส  าหรบัเทรนดก์าร
เปลีย่นแปลงของประชากรในปี 2565 คาดการณว์า่ประเทศไทยจะมีสดัสว่นของผูส้งูอายคุิดเป็นรอ้ยละ 14 และคาดการณ์
วา่ในปี 2573 สดัสว่นผูส้งูอายจุะเพิ่มขึน้เป็นรอ้ยละ 20 ดงันัน้ จึงเป็นทัง้โอกาสและเป็นปัญหาที่ประเทศไทยตอ้งสรา้งฐาน
ในการรองรบัการใหบ้รกิารในสงัคมผูส้งูอาย ุซึง่บรษัิทฯ ไดเ้ลง็เห็นความส าคญัของปัญหานี ้

ในด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการด าเนินงานตามหลัก  ESG เพิ่มสูงขึน้ โดยมีการ
ด าเนินงานในส่วนนีไ้ปค่อนขา้งมาก ไม่ว่าจะเป็นโครงการ Zero Waste ในการผลิตแผ่นพรีคาสทท์ี่สามารถรีไซเคิล น า้ 
ทราย ปนู และเกือบทกุอยา่งที่ใชใ้นกระบวนการผลติกลบัมาใชใ้หม ่นอกจากนีโ้ครงการหมูบ่า้นหลายโครงการ บรษัิทฯ ได้
น าเรือ่งการใชไ้ฟฟา้จากโซลา่เซลมาใชก้บัระบบป๊ัมน า้ภายในโครงการ ฯลฯ โดยในปี 2564 บรษัิทฯ ไดร้บัรางวลั Thailand 
Sustainability Investment (THIS) ร า ง วั ล Sustainability Disclosure Award ร า ง วั ล  Sustainability Development 
Award และรางวลัองคก์รโปรง่ใส  ซึง่รางวลัดงักลา่วเป็นการตอบรบัในเรือ่งของเทรนดท์ี่บรษัิทฯ ด าเนินการอยู ่

ในสว่นของกลยทุธท์ี่บรษัิทฯ ด าเนินการอยูใ่นปัจจบุนัไดแ้ก่  

1. การเปลีย่นแปลง Portfolio ทีบ่รษัิทฯ อยูใ่นช่วงของการปรบัตวั เช่นจากสนิคา้คงคลงัที่บรษัิทฯ เรง่ลด
สินคา้จากงบดุลเพื่อเสริมสรา้งประสิทธิภาพการสรา้งรายได ้และก าไรใหก้บับริษัทฯ รวมถึงการมุ่งพฒันา Segment ใน
เรือ่งของตลาดที่อยู่อาศยัจากระดบัลา่งไปสูก่ลาง-บนมากขึน้ เพื่อเพิ่มก าไร ซึง่สิ่งนีถื้อเป็นหนึ่งในกลยทุธห์ลกัของลกูคา้ใน
อนาคต 

2. การท าธุรกิจหลักให้แข็งแกร่งยิ่งขึน้ โดยบริษัทฯ มีที่ดินมูลค่ 15,400 ลา้นบาท มีโครงการที่อยู่
ระหวา่งการพฒันา จ านวน 145 โครงการ และมีบา้นสรา้งเสรจ็พรอ้มเขา้อยู ่ซึง่จดุนีเ้ป็นโอกาสในการพฒันาและเสรมิสรา้ง
รายไดส้  าหรบัปี 2565 
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3. การ Synergy ธุรกิจต่างๆ เขา้ดว้ยกนั โดยเฉพาะในส่วนของธุรกิจ Healthcare ที่บริษัทฯ ด าเนินการ
อยู ่ซึง่คาดวา่ในปีนี ้และปีหนา้จะเป็นรูปธรรมมากขึน้โดยบรษัิทฯ จะมีโครงการ Mix-Used ที่จะเป็นการสรา้งบา้นและเสริม
การใหบ้ริการของ Wellness & Healthcare ใหแ้ก่ผูอ้ยู่อาศัย ซึ่งส่วนนีจ้ะเป็นกลยุทธ์หลกัส าหรบัลูกคา้ในอนาคต การ
พฒันาดา้น Innovation และการพฒันาดา้น Sustainability กับสิ่งแวดลอ้ม ซึ่งหวงัว่าสิ่งเหลา่นีน้ีจ้ะเป็นสิ่งที่จะสรา้งการ
เติบโตอยา่งยั่งยืนใหก้บับรษัิทฯ ตอ่ไป 

4. การเติบโตอยา่งยั่งยืน โดยเมื่อตน้ปี 2565 คณะกรรมการบรษัิทไดม้ีมติอนมุตัิใหม้ีการจดัตัง้ Pruksa 
Corporate Venture ซึง่ถือเป็นการสง่เสรมิการลงทนุในธุรกิจใหมด่ว้ยงบลงทนุประมาณ 3,500 ลา้นบาท ซึง่จะช่วยสง่เสรมิ
การสรา้ง Recurring Income ของบริษัทฯ ในอนาคต ไม่ว่าจะในเรื่องของศนูยส์ขุภาพ ศนูยด์ูแลผูป่้วยกบัผูส้งูวยั  และใน
ขณะเดียวกนั บริษัทฯ มุ่งหวงัที่จะน านวตักรรมจาก Corporate Venture เขา้มาสง่เสริมการท าธุรกิจหลกัของบริษัทฯ ใน
ดา้นท่ีอยูอ่าศยัและธุรกิจ Healthcare   

ดา้นการปรบัปรุงโครงสรา้งของธุรกิจอสงัหารมิทรพย ์มีกลยทุธใ์หญ่หลกัๆ  ไดแ้ก่  

กลยุทธ์การระบายสินค้าคงคลัง (Assets) โดยบริษัทฯ ได้ใช้กลยุทธ์ในการลดสินค้า และเพิ่ม
ประสิทธิภาพของงบดุลกบัการใชส้ินทรพัยจ์ากเดิมบริษัทฯ เคยถือสินทรพัยท์ี่มลูค่า 23,300 ลา้นบาท แต่ขณะนีส้ามารถ
ระบายสนิทรพัยใ์หเ้หลอือยูท่ี่ 7,500 ลา้นบาท จากการลดลงทกุๆ ไตรมาส ซึ่งก็จะสง่ผลในการเสรมิสรา้งประสทิธิภาพการ
ใชส้นิทรพัย ์และการท าก าไร 

กลยทุธก์ารปรบัเปลี่ยน Segment จากกลาง-ลา่ง ไปสูก่ลาง-บน ในราคาบา้นที่สงูกว่า 7 ลา้นบาทโดย
ขณะนีส้ดัสว่น Portfolio เริ่มปรบัสงูขึน้จากปีที่แลว้ โดยมีสดัสว่นของ Segment กลาง-บนอยู่ที่รอ้ยละ 14 สงูกว่าปีก่อนที่
อยูท่ีร่อ้ยละ 10  

กลยุทธก์าร Synergy อสงัหาริมทรพัย ์และธุรกิจดา้นสขุภาพ โดยน าบริการดา้นสขุภาพมาเสริมสรา้ง
การใหบ้ริการกบัผูอ้ยู่อาศยั โดยโครงการตวัอย่างที่อยากจะแนะน าผูถื้อหุน้กบัผูม้ีเกียรติทกุท่านไปเยี่ยมชม คือ โครงการ
พฤกษาอเวนิว บางนา ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่ไดเ้อาโครงการของพฤกษาฯ หลายๆ  แบรนดเ์ขา้มาผสมอยู่ในท าเลที่
เดียวกัน โครงการมีมูลค่ารวมประมาณ 7,860 ลา้นบาท ซึ่งก็ถือว่าเป็นโครงการที่ตัง้อยู่ในท าเลที่ค่อนขา้งดี โดยจะมี
โรงพยาบาลวิมตุ เขา้มาเปิดใหบ้ริการศนูยส์ขุภาพและดแูลผูป่้วย (Health Center) รว่มอยู่ในโครงการดว้ย โดยมีแผนจะ
เปิดให้บริการได้ในเดือนสิงหาคมหรือกันยายน 2565 ซึ่งก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นรูปธรรมเรื่องของ Integrated Living 
Solution ที่เป็นกลยทุธใ์หมข่องบรษัิทฯ  

ส าหรบักลยุทธ์ดา้น ESG บริษัทฯ ไดม้ีการยกระดบักรอบการด าเนินธุรกิจที่ค  านึงถึง ESG ทัง้ในดา้น
ผลกระทบของสิ่งแวดลอ้ม โดยเฉพาะในสว่นที่เก่ียวขอ้งกบัการลดก๊าซคารบ์อนไดออกไซต,์ การลดของเสีย, การบ าบดัน า้
เสยี ซึง่ถือวา่เป็นเรื่องที่ค่อนขา้งส าคญั นอกจากนัน้ยงัมีการด าเนินการในเรือ่งของสงัคม ในเรื่องของการจา้งงานคนพิการ 
การใหบ้ริการฉีดวคัซีนโควิด 19 ฯลฯ โดยไดร้บัคะแนนความพงึพอใจจากลกูคา้รอ้ยละ 93 รวมทัง้ยงัมีการด าเนินการดา้น
บรรษัทภิบาล เช่น นโยบายไม่รบัของขวญั โครงการแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุริต หุน้ยั่งยืน 
ฯลฯ   
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ล าดับถัดไปนายอุเทน โลหชิตพิทักษ์ ได้เชิญนายปิยะ ประยงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัท 
พฤกษา เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) รายงานเพิ่มเติมในสว่นของธุรกิจพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์  

 

นายปิยะ ประยงค ์  รายงานวา่ ภาพรวมอสงัหารมิทรพัยใ์นปี 2564 ภายใตส้ถานการณก์ารแพรร่ะบาด
ของโรคโควิด 19 จะมีการเติบโตคอ่นขา้งดีในอตัราประมาณรอ้ยละ 10 โดยในปี 2564 บรษัิทฯ ไดเ้ปิดโครงการใหม ่จ านวน 
31 โครงการ มลูคา่ประมาณ 21,100 ลา้นบาท สว่นใหญ่จะเป็นโครงการแนวราบโดยเฉพาะทาวนเ์ฮา้ส ์ท่ีเปิดโครงการไป
เป็นจ านวน 23 โครงการ มลูค่าโครงการ 14,500 ลา้นบาท และมี Take up Rate ที่รอ้ยละ 63 ของโครงการท่ีเปิดขาย โดย
จะมี Segment ราคา 2-3 ลา้นบาท ส าหรบัผูม้ีรายไดป้ระมาณ 20,000 – 50,000 บาท และเป็นกลุม่ลกูคา้ที่มีความสนใจที่
จะซือ้อยา่งแทจ้รงิ โดยกลุม่ลกูคา้ดงักลา่วจะคอ่นขา้งกระจายอยูร่อบๆ ปรมิณฑล 

ส าหรบับา้นเดี่ยวจะเป็น Segment ที่อยูร่ะหวา่ง 7 ลา้นบาท ขึน้ไปเป็น Segment ที่คอ่นขา้งขายดีมาก
เป็น Real Demand และไดร้บักระทบดา้นก าลงัซือ้ค่อนขา้งนอ้ย โดยเปิดโครงการเป็นจ านวน 5 โครงการ มลูค่าโครงการ 
4,900 ลา้นบาท และมี Take up Rate ทีร่อ้ยละ 46 ของโครงการท่ีเปิดขาย 

ในสว่นของคอนโดมิเนียม จากสถานการณ์ช่วงของ 2-3 ปีที่ผ่านมาพบปัญหาลกูคา้ต่างชาติ และนกั
ลงทนุลดหายไป บรษัิทฯ จึง Focus เฉพาะ Segment ราคา 2-3 ลา้นบาท โดยในปี 2564 มีโครงการคอนโดมิเนียมเปิดใหม ่
จ านวน 3 โครงการ มลูคา่โครงการ 1,700 ลา้นบาท มี Take up rate คิดเป็นรอ้ยละ 49 ของโครงการท่ีเปิดขาย 

ในปี 2564 บริษัทฯ มีคอนโดมิเนียมสรา้งเสร็จพรอ้มโอน จ านวน 7 โครงการ ซึ่งลกูคา้ของบริษัทฯ จะ
เป็นลกูคา้ Real Demand ซึง่ตอ้งการคอนโดมิเนียมพรอ้มอยู่เป็นสว่นใหญ่ โดยคอนโดมิเนียมทัง้ 7 โครงการ จะครอบคลมุ
ในทกุ Segment ตัง้แต่ระดบัลา่ง - บน ไดแ้ก่ โครงการเดอะรีเซิรฟ์สาทร โครงการแชปเตอรว์นัโฟลว ์บางโพ โครงการไพรเว
ซี่เตาปูน  โครงการไพรเวซี่สุขุมวิท 101 โครงการเดอะทรีพัฒนาการ เอกมัย  โครงการแชปเตอรว์ันทองหล่อ 25 และ
โครงการพลมัคอนโดสขุมุวิท 97/1 

ผลประกอบการของบริษัทในปี 2564 บริษัทฯ มียอดขายจ านวน 25,400 ลา้นบาท เติบโตรอ้ยละ 16 
เมื่อเทียบกับปีก่อน ขณะที่ทัง้อุตสาหกรรมมีการเติบโตประมาณรอ้ยละ 10 โดยอัตราการเติบโตของบริษัทฯ ในกลุ่ม
แนวราบมีอตัราการเติบโตค่อนขา้งดีโดยเฉพาะทาวนเ์ฮา้ส ์มีการเติบโตรอ้ยละ 19 เมื่อเทียบกับปีก่อน บา้นเดี่ยว มีการ
เติบโตรอ้ยละ 23 เมื่อเทียบกบัปีก่อน สว่นคอนโดมิเนียมมีการเติบโตรอ้ยละ 8 เมื่อเทียบกบัปีก่อน  

ในขณะที่รายไดอ้ยู่ที่ จ านวน 28,000 ลา้นบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมารอ้ยละ 4 สาเหตุเกิดจากกลุ่ม
คอนโดมิเนียมพบอุปสรรคที่ท  าใหต้อ้งหยุดการก่อสรา้งในช่วงไตรมาสที่ 3 จากการประกาศล็อกดาวนเ์พื่อลดการแพร่
ระบาดของโรคโควิด19 ท าใหอ้าคารชุดมาก่อสรา้งแลว้เสร็จในช่วงไตรมาสที่ 4 เป็นผลใหต้อ้งเลื่อนการโอนมาที่ปี 2565 
โดยในรายละเอียด กลา่วคือ กลุม่ทาวนเ์ฮา้ส ์มีอตัราเติบโตคิดเป็นรอ้ยละ 9 เมื่อเทียบกบัปีก่อน บา้นเดี่ยว มีอตัราเติบโต
คิดเป็นรอ้ยละ 1 เมื่อเทียบกับปีก่อน ส าหรบัคอนโดมิเนียม อตัราการเติบโตลดลงรอ้ยละ 26 โดยมีสาเหตุมาจากการ
ประกาศลอ็กดาวนแ์ละมีผลใหม้ีการเลือ่นการโอนตามที่กลา่วมาขา้งตน้ 

ส าหรบัยอดขายรอรบัรูร้ายได ้(Backlog) มีจ านวน 20,000 ลา้นบาท แบง่เป็นในสว่นของโครงการทาวน์
เฮา้ส ์จ านวน 2,000 ลา้นบาท บา้นเดี่ยว จ านวน 1,000 ลา้นบาท และคอนโดมิเนียม จ านวน 17,000 ลา้นบาท โดยเป็น
ยอดที่จะโอนในปี 2565 จ านวนประมาณ 10,000 ลา้นบาท ในขณะที่มีคอนโดมิเนียมที่จะสรา้งเสร็จในปีนีอ้ีกจ านวน 7 
โครงการ ไดแ้ก่ โครงการแชปเตอรเ์จริญนคร-รเิวอรไ์ซด ์โครงการเดอะรเีซิรฟ์สขุมุวิท 61 โครงการพลมั คอนโด รงัสติเฟรช 
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โครงการพลมัสขุมุวิท 62 โครงการพลมัคอนโด พระราม2 โครงการเดอะไพรเวซี่จตุจกัร และโครงการแชปเตอรจ์ุฬา-สาม
ยา่น 

หากมองภาพใหญ่จะเห็นไดว้่าไดผ้่านจุดต ่าสดุมาแลว้ ส าหรบัปี 2565 เห็นว่า ลกูคา้ในกลุ่มที่มีความ
ตอ้งการที่แทจ้ริง โดยเฉพาะในกลุ่ม 2-5 ลา้นบาท ลูกคา้ยังคงมีความสนใจที่จะซือ้ แต่อาจมีปัญหาในเรื่องการเขา้ถึง
สนิเช่ือของลกูคา้อยูบ่า้ง ซึง่บรษัิทฯ จะพิจารณาน ากลยทุธ ์Bank และ Non – Bank เขา้มาสนบัสนนุในสว่นนี ้

ในส่วนของบา้นเดี่ยวใน segment ที่มีระดบัราคาสงูกว่า 7 ลา้นบาทขึน้ไป ยงัคงมีความเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง ส่วนคอนโดมิเนียม segment ที่น่าสนใจ คือ ในกลุ่มระดับราคา 2-4 ลา้นบาท โดยเฉพาะโครงการที่อยู่ใกล้
มหาวิทยาลยั เนื่องจากลกูคา้กลุม่นีย้งัมีความสามารถที่ดีอยู่และเป็นกลุม่ลกูคา้ที่มีความสนใจที่จะซือ้อยา่งแทจ้รงิ (Real 
Demand) ส าหรบัมาตรการรฐัที่ออกมาก็พอจะช่วยกระตุน้การตดัสนิใจซือ้บา้นไดบ้า้ง 

ในปี 2565 บริษัทฯ มีแผนเปิดโครงการใหม่ จ านวน 31 โครงการ โดยจะเน้นไปที่การเปิดโครงการ
แนวราบ เพราะความตอ้งการของลกูคา้ยงัมีอยู่มาก ทัง้นี ้แตล่ะโครงการจะปรบัใหม้ีขนาดของโครงการที่ไม่ใหญ่มากและ
มลูคา่โครงการจะนอ้ยลง แตจ่ะเนน้เปิดโครงการกระจายใหค้รบทกุท าเล เพื่อใหก้ารระบายสนิคา้เป็นไปอยา่งคลอ่งตวั โดย
แบง่เป็นโครงการทาวนเ์ฮา้ส ์จ านวน 22 โครงการ บา้นเดี่ยว จ านวน 6 โครงการ และคอนโดมิเนียม จ านวน 3 โครงการ 

ทัง้นี ้ภาพรวมบริษัทฯ ยงัมีโครงการที่ยงัเปิดขายอยู่ค่อนขา้งมาก คือ จ านวน 145 โครงการ มลูค่ารวม
จ านวน 76,815 ลา้นบาท โดยในปี 2565 บรษัิทฯ ก าหนดเปา้หมายยอดขายไวท้ี่จ  านวน 31,000 ลา้นบาท และยอดรายได ้
จ านวน 33,000 ลา้นบาท โดยจะมีอตัราเติบโตเพิ่มขึน้ประมาณรอ้ยละ 20 

ล าดับถัดไปนายปิยะ ประยงค ์ไดเ้ชิญนพ.กฤตวิทย ์เลิศอุตสาหกูล ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร บริษัท 
โรงพยาบาลวิมตุโฮลดิง้ จ ากดั รายงานเพิ่มเติมในสว่นของธุรกิจโรงพยาบาล 

นพ.กฤตวิทย ์เลิศอตุสาหกูล   รายงานสรุปประวตัิโดยย่อ และภาพอนาคตของโรงพยาบาลวิมุต ใหท้ี่
ประชมุทราบ ดงันี ้

โรงพยาบาลวิมุต ถือก าเนิดขึน้จากนโยบายของ บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งมีการ
ก่อสรา้งแลว้เสร็จและเปิดด าเนินการไดค้รัง้แรกคือเดือน พฤษภาคม 2564 โดยโรงพยาบาลวิมตุไดส้รา้ง Platform สขุภาพ
และการดแูลสขุภาพใหเ้ป็นท่ีนา่เช่ือถือ ดงันี ้

• เดือนมกราคม 2564 โรงพยาบาลวิมุต ไดร้บัการรบัรองจากกระทรวงสาธารณะสขุ และต่อมาไดร้บั
การรบัรองมาตรฐานสากล ISO 9001 ในเดือนสงิหาคม 2564 และขณะนีโ้รงพยาบาลอยู่ระหวา่งด าเนินการเพื่อใหไ้ดก้าร
รบัรองมาตรฐานโรงพยาบาลของประเทศไทย หรอื Hospital accreditation (HA) และมาตรฐานสากล JCI ตามล าดบั 

• โรงพยาบาลวิมตุ เป็นโรงพยาบาลระดบั Tertiary Care ที่มุง่เนน้ใหก้ารรกัษาดา้นโรคหวัใจ โรคสมอง 
โรคกระดกูและขอ้ และกลุม่โรคไมต่ิดตอ่เรือ้รงั NCDs เช่น โรคเบาหวาน ความดนั น า้หนกัเกิน ฯลฯ รวมทัง้บริการทางดา้น
การแพทยใ์นการดแูลผูส้งูอายดุว้ย (Geriatric center) และมุง่เนน้การใหบ้รกิารแบบ New Normal ดว้ยระบบ Ecosystem 
คือการใหบ้รกิารดา้นสขุภาพ ไดแ้ก่ ศนูยส์ขุภาพ และการใหบ้รกิารดา้นสขุภาพกบัชมุชน 

• เดือนกมุภาพนัธ ์2564 โรงพยาบาลวิมตุ ไดค้วบรวมกบัโรงพยาบาลน่ีมีนโยบายและทิศทางเหมือนกนั
คือโรงพยาบาลเทพธารนิทร ์ซึ่งก็เป็นโรงพยาบาลที่มีช่ือเสยีงทางดา้นการรกัษาโรคเบาหวาน เปิดด าเนินการมาแลว้ 30 ปี 
โดยกลุม่พฤกษาฯ เขา้ถือหุน้ใหญ่   
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• เดือนธันวาคม 2564 โรงพยาบาลวิมตุ ไดส้รา้งศนูยส์ขุภาพชุมชนแห่งแรกที่โครงการ พฤกษาอเวนิว 
ยา่นบางนา-วงแหวน  

ดงันัน้ในปีที่ผ่านมา โรงพยาบาลวิมุต ซึ่งไดเ้ปิดใหบ้ริการในเดือนพฤษภาคม 2564 ก็ไดด้  าเนินการให้
เป็นไปตามเป้าหมายและพนัธกิจ เรียกไดว้า่ โรงพยาบาลวิมตุ ถือเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกท าหนา้ที่ เป็นโรงพยาบาลหลกั 
และเป็นศนูยก์ลางการท าธุรกิจดา้นสขุภาพของกลุม่พฤกษาฯ 

  

ในปี 2564 จากที่ทัง้โลกและประเทศไทยก าลงัวุ่นวายกบัโรคระบาดโควิด 19 การประชาสมัพนัธ์ทาง
การตลาดจึงเป็นเรื่องที่ยุ่งยากพอสมควร แต่ทางโรงพยาบาลวิมุตก็ไดใ้ช้ช่องทางการท าการตลาดแบบ Digital ในทุก
ช่องทาง โดยในทางโซเชียลมีเดยีพบวา่ ระหวา่งเดือน พฤษภาคม - ธนัวาคม 2564 มีผูเ้ขา้ชมเว็ปไซตข์องบรษัิทประมาณ 2 
ลา้นราย และมีการปักหมดุแผนที่ Google Map เพื่อเดินทางมาโรงพยาบาลมามากกว่า 6 ลา้นครัง้ในช่วงระยะเวลา 7-8 
เดือน ซึง่เป็นสิง่ที่บง่ชีว้า่ โรงพยาบาลวิมตุ เป็นท่ีรูจ้กัมากขึน้ในสงัคม  

ส าหรบัการแพทยโ์รคหวัใจ โรคสมอง กระดกู และอื่นๆ ทางโรงพยาบาลมีการวางรากฐานที่มั่นคงและ
ยั่งยืนดว้ยการตัง้ทีมแพทย ์และทีมเจา้หนา้ที่ การเตรียมเครื่องมือทางการแพทยท์ี่ทนัสมยั เพื่อใหร้ะบบการใหบ้ริการมี
คณุภาพ และมีการท าการตลาดเป็นกลุม่ใหญ่ไปพรอ้มกนั 

ในส่วนของการดูแลคนไข ้โรงพยาบาลวิมุต ค านึงถึงการเจ็บป่วยของคนไข ้เพราะผูป่้วย 1 รายอาจมี
อาการเจ็บป่วยไดห้ลายโรค จึงวางรูปแบบการใหบ้รกิารคนไขด้ว้ยระบบบรกิารทางการแพทยแ์บบองคร์วม (Holistic Care) 
และดว้ยสภาพการใชจ้่ายที่มีขอ้จ ากัด โรงพยาบาลมีการท าโปรโมชั่นแบบเหมาจ่าย โดยในช่วง 6-7 เดือนที่ผ่านมาทาง
โรงพยาบาลออก Package มาแลว้มากกวา่ 100 รายการ 

ดา้นการฉีดวคัซีน โรงพยาบาลวิมตุ ไดด้  าเนินการ โดยแบง่เป็น 2 สว่น ไดแ้ก่ 

 1. ใหบ้ริการช่วยรฐัฉีดวคัซีนใหก้ับของประชาชนฟรี ตามโครงการวคัซีนช่วยชาติ  กล่าวคือ เป็นการ
บรกิารฟรีโดยใชว้คัซีนที่ไดร้บัจากทางราชการ ช่วยฉีดใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป โรงพยาบาลวิมุต ไดใ้หบ้ริการทัง้คนไทยและ
คนตา่งชาติมากกวา่ 100,000 รายในปี 2564 ที่ผา่นมา 

 2.การขายและการใหบ้ริการฉีดวคัซีน โมเดอน่า ปี 2564 โรงพยาบาลวิมตุไดร้บัโควตาวคัซีนโมเดอน่า
ประมาณ 180,000 โดส โดยผูร้บัวคัซีนจะมีคา่ใชจ้่ายจ านวน 1,650 บาท เริ่มฉีดตัง้แตเ่ดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2564 
และตอ่เนื่องจนถึงปัจจบุนั ซึง่สว่นนีก็้จะเป็นรายไดท้ี่เพิ่มเขา้มานอกจากการดแูลคนไขท้ั่วไป 

นอกจากนีเ้พื่อความยั่งยืน โรงพยาบาลวิมตุ ไดเ้สนอและท าสญัญากบับรษัิทตา่งๆ ในการใหบ้รกิารทาง
การแพทยแ์ละการพยาบาลต่อบุคลากรของหน่วยงานนัน้ๆ ในรูปสวสัดิการของพนกังาน โดยเริ่มตน้จากบริษัทที่อยู่ใกล้
โรงพยาบาลก่อนจากนัน้จึงขยายผลออกไป ซึ่งขณะนีม้ีบริษัทที่มีการท าสญัญากับโรงพยาบาลวิมุตแลว้มากกว่า 200 
สญัญา 

ปี 2565 โรงพยาบาลวิมตุ ก าหนด Platform ดา้นสขุภาพ และการดแูลสขุภาพท่ีนา่เช่ือถือดงันี ้ 

1. วางเป้าหมายที่จะสรา้ง Platform ดา้นสขุภาพ จึงไม่ไดมุ้่งเนน้การใหบ้ริการที่โรงพยาบาลแต่เพียง
อย่างเดียว แต่จะเป็นระบบดูแลคนไขท้ัง้ภายในโรงพยาบาล และนอกโรงพยาบาล โดยจะมีโรงพยาบาลวิมตุ พหลโยธิน 
เป็นศนูยก์ลางเครอืขา่ยการรกัษาพยาบาล 
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2. การเปิดศนูยก์ารแพทยข์นาดเลก็ขนาดประมาณ 50 เตียง เพื่อดแูลผูส้งูอาย ุผูป่้วยติดเตียง และดแูล
ดา้นกายภาพ รวมทัง้เป็นคลินิก ท่ีโครงการพฤกษา อเวนิว ในเดือนสิงหาคม 2565 ซึ่งจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งใหก้ับ
โรงพยาบาล โดยเป็นความรว่มกนัระหวา่งโรงพยาบาลวิมตุ กบั บรษัิท พฤกษา เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน)  

3. มุ่งเนน้กระชับความสมัพันธ์กับบริษัทประกัน และบริษัทคู่สญัญาให้มากยิ่งขึน้ และนอกจากจะ
ใหบ้ริการที่ดีแลว้ทางโรงพยาบาล จะมีการน าเทคโนโลยีมาปรบัใชก้ับระบบบันทึกข้อมูลใหท้ันสมยัและรวดเร็วใหก้าร
สือ่สารขอ้มลูทัง้หมดถึงกนัไดท้กุเวลา เพื่อใหค้นไขท้ี่มาใชบ้รกิารไดร้บัการดแูลที่ดีและเมื่อโรงพยาบาลไดข้ยายขนาดตลาด
จากโรงพยาบาลสู่ชุมชนแลว้ ก็จะเป็นโอกาสในการเปิดศูนยก์ารแพทย ์และมองหาโอกาส ในการท าธุรกิจต่อไป เช่น 
อนาคตอาจมีการเปิดศนูยก์ารตรวจ Lab เป็นตน้ ซึง่ก็เป็นโอกาสที่นา่จะเกิดขึน้ไดใ้นปีนี ้

ล าดับถัดไป นพ.กฤตวิทย ์เลิศอุตสาหกูล ไดเ้ชิญนายอุเทน โลหชิตพิทกัษ์ ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร
กลุม่ รายงานเพิ่มเติมสถานะการเงิน และปัจจยับวกและปัจจยัลบท่ีมีผลกระทบตอ่บรษัิทฯ 

นายอเุทน โลหชิตพิทกัษ์  รายงานเพิ่มเติมว่า ในภาพรวมสถานะทางการเงิน ซึ่งท่านผูถื้อหุน้สามารถ
อ่านไดจ้ากรายงานประจ าปี (One Report) ในหนา้ 213-224 ซึ่งไดส้่งไปยงัผูถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชุมก่อนหนา้นี ้
แลว้ โดยมีสาระส าคญัสรุปโดยยอ่ดงันี ้ 

• บริษัทฯ มียอดรบัรูร้ายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ มียอดรวมเท่ากบั 28,430 ลา้นบาท มีก าไร
จากผลประกอบการมากกวา่ 2,403 ลา้นบาท และทรพัยส์นิ จ านวน 72,052 ลา้นบาท  

• สถานะทางการเงิน : บรษัิทฯ มีหนีส้ินเป็นจ านวน 15,800 ลา้นบาท อตัรา Net Gearing เท่ากบั 0.36 
เทา่ ตน้ทนุทางการเงินเฉลีย่คิดเป็นรอ้ยละ 2.43     

• บริษัทฯ ได้กันเงินสดและวงเงินส ารองที่สามารถเบิกถอนใช้ได้  {Cash and Available Facilities 
(Undrawn)} ทัง้หมดเป็นจ านวน 26,100 ลา้นบาท เพื่อใชใ้นการเติบโตและสนบัสนนุการท าธุรกิจ 

• กระแสเงินสดส าหรบัปี 2565 บริษัทฯ ได้กระแสเงินสดไหลเขา้สุทธิ (Cashflow from Operation) 
จ านวน 11,900 ลา้นบาท 

ส าหรบัปัจจยับวกจะเป็นเรือ่งการฉีดวคัซีนเพื่อการบรรเทาปัญหาของโควิด 19 โดยหวงัวา่ประเทศไทย
จะเริม่ประกาศใหโ้รคโควิด 19 เป็นโรคประจ าถ่ิน ซึ่งหากเป็นเช่นนัน้ก็จะมีผลในดา้นการเปลีย่นแปลงการเดินทาง การเปิด
กิจการรา้นคา้ และจากการท่ีประเทศไทยยงัคงเป็นประเทศที่ยงัมีความน่าสนใจของนกัลงทนุต่างชาติ หากการลงทนุเริ่ม
ไหลกลบัเขา้มาก็จะเป็นอีกสว่นหนึ่งที่จะมีสว่นในการผลกัดนัการเติบโตของการพฒันาและขายที่อยูอ่าศยั และจากการที่
รฐับาลมีนโยบายกระตุน้เศรษฐกิจออกมาหลายรอบ เช่น โครงการจ่ายเงินคนละครึง่ หรืออื่นๆ ท่ีรฐับาลก าลงัจะผลกัดนั
ออกมา ส่วนนีจ้ะเป็นส่วนหนึ่งที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ส าหรบัส่วนที่เก่ียวขอ้งกับภาคอสังหาริมทรพัย ์ได้แก่การยืด
ระยะเวลาผอ่นปรนการลดคา่ธรรมเนียมการโอน และการจดจ านองเหลอืเพียงรอ้ยละ 0.01  

ด้านปัจจัยลบ ในด้านเศรษฐกิจจะเห็นได้ว่าอัตราการเติบโตของ GDP ยังอยู่ในเกณฑ์ต ่า และ                                       
หนีส้ินครวัเรือนยงัคงสงูและเป็นปัญหาอยู่ นอกจากนีจ้ะยงัมีผลกระทบที่เกิดจากราคาน า้มนัที่มีสาเหตุจากสงครามระหว่าง
รสัเซียกับยูเครน ซึ่งเป็นสิ่งที่สรา้งผลกระทบใหร้าคาเหล็กและซีเมนตใ์หส้งูขึน้ เป็นผลใหต้น้ทนุการก่อสรา้งเพิ่มขึน้ ซึ่งก็เป็น
ปัจจยัลบของการท าธุรกิจอสงัหาฯ  
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ดา้นแนวโน้มการปรบัขึน้ของอัตราดอกเบีย้ ณ ปัจจุบันภาพในประเทศไทยยังไม่ชัดเจน ในขณะที่
ประเทศอเมรกิามีการปรบัขึน้แลว้ จึงท าใหเ้ช่ือไดว้่าระยะปานกลางและยาว ประเทศไทยก็คงจะมีการขึน้ดอกเบีย้ตาม ซึง่ก็จะ
เป็นอีกสว่นหนึง่ที่จะมีผลกระทบตอ่อตุสาหกรรม  

 

ประธานฯ ไดส้อบถามที่ประชมุวา่ จะมีขอ้เสนอ หรอืความเห็นเป็นประการใดหรอืไม่ 

นายบญุช่วย ตัง้วฒันศิรกิลุ ผูถื้อหุน้สอบถามวา่ ภาพรวมสถานการณ์ของตลาดอสงัหารมิทรพัยปั์จจบุนั
เป็นอยา่งไร และบรษัิทฯ มีสต๊อกโครงการแนวราบ และโครงการแนวสงู เป็นปริมาณเทา่ไหร ่รวมทัง้ในปี 2565 และอีก 3 ปี
ขา้งหนา้ บรษัิทฯ มีแผนที่จะเปิดโครงการก่ีโครงการ และจะมีมลูเทา่ไหร ่

นายปิยะ ประยงค ์ประธานเจ้าหนา้ที่บริหาร บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากัด (มหาชน) ชีแ้จงว่า 
ภาพรวมตลาดอสงัหาริมทรพัย ์ในปีที่ผ่านมาเติบโตมากขึน้ หลังจาก 2 ปีที่แลว้ติดลบรอ้ยละ 24-30 โดยปีที่ผ่านมา
ภาพรวมตลาดอสงัหาริมทรพัยเ์ติบโตขึน้รอ้ยละ 10 ขณะที่บรษัิทฯ เติบโตเพิ่มขึน้ประมาณรอ้ยละ 16 โดยบรษัิทฯ มีสต็อก
อยู่ประมาณ 7,500 ลา้นบาท แบ่งเป็นทาวน์เฮ้าส ์จ านวน 2,300 ลา้นบาท บ้านเดี่ยว จ านวน 2,200 ลา้นบาท และ
คอนโดมิเนียม 3,000 ลา้นบาท ส่วนการเปิดโครงการใหม่ส  าหรบัปี 2565 บริษัทฯ มีแผนเปิดโครงการใหม่ จ านวน 31 
โครงการ แบง่เป็นคอนโดมิเนียม 3 โครงการ บา้นเดี่ยว จ านวน 6 โครงการ และทาวนเ์ฮา้ทจ์ านวน  22 โครงการ มลูคา่รวม 
16,300 ลา้นบาท ส าหรบัแผนการเปิดโครงการในระยะ 2-3 ปีขา้งหนา้ ประมาณการว่าจะเปิดโครงการใหม่ประมาณ 20-
30 โครงการ มลูคา่รวมประมาณ 30,000ลา้นบาท 

นายบญุช่วย ตัง้วฒันศิริกลุ ผูถื้อหุน้ สอบถามเพิ่มเติมวา่ปัจจุบนัสถานการณข์องโรงพยาบาลวิมตุ เป็น
อยา่งไร และมีแผนการขยายงานอยา่งไร 

นพ.กฤตวิทย ์เลิศอตุสาหกูล ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิมตุโฮลดิง้ จ ากัด ชีแ้จงว่า 
สถานการณ์ของโรงพยาบาลวิมุตในปีนีม้ีความสืบเนื่องจากปีที่ผ่านมา โดยธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนทั้งหมดได้รับ
ผลกระทบทั่วกนัจากการแพรร่ะบาดของโรคโควิด 19 เป็นผลใหค้นไขท้ั่วไปลดลง สว่นคนไขท้ี่เพิ่มขึน้จะเป็นกลุม่ผูป่้วยดว้ย
โรคโควิด 19 หรอืการตรวจวิเคราะหโ์รคโควิด 19 ซึง่ในปีที่แลว้ทางโรงพยาบาลวิมตุ มีการเบิกคา่ใชจ้่ายจากทางราชการได้
พอสมควร แตใ่นปีนีโ้รงพยาบาลวิมตุ วางแผนรายรบัออกเป็น 3 สว่น คือ  

1. การรกัษาโรคทั่วไป และโรคเฉพาะทาง  

2. การดแูลและรกัษาผูป่้วยโรคเรือ้รงั และ  

3. การดแูลผูส้งูอาย ุ 

โดยทัง้ 3 ส่วน ช่วงระยะ 2-3 เดือนที่ผ่านมาเป็นไปตามประมาณการตามแผนที่วางไว ้และแมว้่าโรค
ระบาดจะเป็นวิกฤต แตภ่ายใตว้ิกฤตก็มีโอกาส กลา่วคือ กลุม่ผูป่้วยที่จ าเป็นตอ้งรกัษาโรคภายใตภ้าวะการแพรร่ะบาดของ
โรคโควิด 19 กลุม่นีก็้จะเป็นกลุม่ที่เติมเขา้มาในเรือ่งของงานและรายได ้และรายไดจ้ากวคัซีนโควิด 19 ซึง่โรงพยาบาลวิมตุ 
ไดส้ั่งวคัซีนมาเพื่อขายเป็นจ านวนที่ถือไดว้่าค่อนขา้งมาก เป็นผลใหย้อดรายได้ไตรมาสแรกโดยรวมดีกว่าเป้าหมาย 
อย่างไรก็ตามหากสถานการณเ์ป็นไปตามการคาดการณ์ การแพรร่ะบาดของโรคโควิด 19 น่าจะลดลงในช่วงไตรมาสที่ 2 
และ 3  ดงันัน้ จ านวนการเจ็บป่วยทั่วไปก็คงเป็นไปตามปกติ สว่นรายไดท้ี่มาจากโรคโควิด 19 ก็จะลดลง ซึง่คงเหมือนกนั
ทกุโรงพยาบาล แต่จะมีโอกาสที่ดีขึน้ คือ ผูค้นจะมีการเดินทางที่เพิ่มมากขึน้ และการเขา้มาของชาวต่างชาติ รวมทัง้ผูค้น
จะมีความตื่นตวัทางดา้นความเจ็บป่วย และความตอ้งการการดแูลสขุภาพใหแ้ข็งแรงจะเพิ่มขึน้ ฉะนัน้ ในไตรมาส 3 และ 4 
จ านวนผูใ้ชบ้รกิารก็นา่จะมีโอกาสที่จะมีจ านวนเพิม่กวา่ปกติก็ได ้
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ประธานฯ ไดส้อบถามที่ประชุมว่า จะมีขอ้เสนอ หรือความเห็นอื่นใดอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีค  าถาม 
หรือความคิดเห็นอื่นใดอีก ประธานฯ จึงสรุปว่า ท่ีประชุมไดร้บัทราบรายงานประจ าปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัท
เก่ียวกบัผลการด าเนินงานในรอบปี 2564    

 

ระเบียบวาระที่ 2  พิจารณาอนุมัติงบการเงนิของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2564 

ประธานฯ เสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมตัิงบการเงินของบริษัทฯ ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ   
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตและไดผ้่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษัิทแลว้ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจ าปี 2564 ในรูปแบบ QR Code (หนา้ 206 
- 291) ซึ่งไดส้่งไปยงัผูถื้อหุน้พรอ้มหนังสือเชิญประชุมก่อนหนา้นีแ้ลว้  และขอใหน้ายปิยะ ประยงค ์กรรมการบริหาร และ
ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร บรษัิท พฤกษาเรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) สรุปประเด็นส าคญัใหท้ี่ประชมุไดร้บัทราบ  

นายปิยะ น าเสนอสรุปประเด็นส าคญัของงบการเงินของบริษัทฯ ใหท้ี่ประชุมทราบ โดยมีสาระส าคญั
สรุปไดว้่า ณ สิน้ปี 2564 สนิทรพัยร์วมของบรษัิทฯ อยูท่ี่จ  านวน 72,052 ลา้นบาท ลดลงจากปีที่ผา่นมารอ้ยละ 7.90 เนื่องจาก
มลูค่าอสงัหาริมทรพัยท์ี่อยู่ในระหว่างการพฒันาเพื่อขายลดลง (ปี 2563 สินทรพัยร์วมของบรษัิทฯ อยู่ที่จ  านวน 78,273 ลา้น
บาท)  

ในส่วนของหนีส้ินและสว่นของผูถื้อหุน้จะพบว่า ณ สิน้ปี 2564 บริษัทฯ มีหนีส้ิน จ านวน 27,979 ลา้น
บาท และสว่นของผูถื้อหุน้ จ านวน 44,073 ลา้นบาท ซึง่จะเห็นไดว้่า สว่นของผูถื้อหุน้เพิ่มขึน้เลก็นอ้ยจากผลประกอบการของ
บรษัิทฯ และเงินกูล้ดลงจากการบรหิารหนีส้นิไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ   

ขณะที่อตัราสว่นหนีส้ินตอ่ทนุ (D/E ratio) และอตัราสว่นหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ตอ่ทนุ (IBD ratio) ของ
บริษัทฯ ยงัอยู่ในอตัราสว่นที่ดีจากการบรหิารจดัการหนีส้นิไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดย ณ สิน้ปี 2564 อตัราสว่นหนีส้ินต่อทนุ 
อยูท่ี่ 0.65 เทา่ และ อตัราสว่นหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ตอ่ทนุอยูท่ี่ระดบั 0.44 เทา่ 

ทัง้นี ้หากที่ประชุมผูถื้อหุน้จะอนมุัติงบการเงินส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรบัอนุญาตและได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ  และ
คณะกรรมการบรษัิทแลว้ จะตอ้งลงมติดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

ประธานฯ ไดส้อบถามที่ประชมุวา่ จะมีขอ้เสนอ หรอืความเห็นเป็นประการใดหรอืไม่ 

นางสาววิภา เตชอัมพร ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า เหตุใดงบการเงินออกมาค่อนข้างดี แต่เหตุใดราคา
หลกัทรพัยข์องบรษัิทฯ ถึงลดลงเรือ่ย ๆ  

นายอเุทน โลหะชิตพิทกัษ์ ประธานเจา้หนา้ที่บริหารกลุม่ ชีแ้จงว่า หากพิจารณาสถิติราคาหลกัทรพัย์
ของบริษัทฯ ช่วงเดือนธันวาคม 2654 เทียบกบัราคาหลกัทรพัย ์ณ ปัจจุบนัจะเห็นไดว้า่ราคาหลกัทรพัย ์ณ ปัจจุบนัมีราคาต่อ
หุน้ที่ดีขึน้ แต่หากเทียบกบัอตุสาหกรรมราคาหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ อาจดไูม่สงูมากนกั สาเหตหุลกัเนื่องมาจากปัจจยัลบที่มี
ผลต่อทัง้อตุสาหกรรม ซึ่งไดเ้รยีนใหผู้ถื้อหุน้ทราบในวาระที่ 1 แลว้ และปัจจยัดงักลา่วยงัคงมีผลอยู่ และมีผลกระทบต่อราคา
หลกัทรพัยข์องบรษัิทฯ ดว้ย 

ประธานฯ ไดส้อบถามที่ประชุมว่า จะมีขอ้เสนอ หรือความเห็นอื่นใดอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีค  าถาม 
หรอืความคิดเห็นอื่นใดอีก ประธานฯ จึงไดข้อใหท้ี่ประชมุลงคะแนนเสยีงในวาระนี ้



หนา้ 13 

หลงัจากการนบัคะแนนเสรจ็สิน้แลว้ ประธานฯ จึงขอใหน้ายไพศาล ร  าพรรณ ์เลขานกุารบรษัิท แถลงผล
การนบัคะแนนเสยีงเป็นดงันี ้เห็นดว้ย จ านวน 1,800,725,213 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 ไมเ่ห็นดว้ย จ านวน 16 เสยีง คิด
เป็นรอ้ยละ 0.0000 และงดออกเสยีง จ านวน 1,170,600 เสยีง โดยไม่มีบตัรเสยีส าหรบัการลงคะแนนในวาระนี ้นายไพศาลจึง
กลา่วสรุปเป็นมติดงันี ้

มติที่ประชมุ :  ที่ประชุมลงมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบ
การเงินของบรษัิทฯ ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ตามเสนอ  

 

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลของ
บริษัทฯ ประจ าปี 2564 

 ประธานฯ มอบหมายใหน้ายปิยะ ประยงค์ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท
พฤกษาเรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) เป็นผูน้  าเสนอในวาระนี ้นายปิยะ น าเสนอต่อที่ประชุมวา่ ท่ีประชุมคณะกรรมการบรษัิท 
ครัง้ที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 อนุมตัิการจัดสรรก าไรสทุธิจากผลการด าเนินงานและการจ่ายเงินปันผลของ
บรษัิทฯ ประจ าปี 2564 ดงันี ้

- ทนุส ารองตามกฎหมาย จ านวน 0.00 บาท (เนื่องจากบริษัทฯ ไดจ้ดัสรรเงินส ารองตามกฎหมาย
ครบตามจ านวนที่กฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ก าหนดแลว้) 

- เงินปันผลหุน้สามญั จ านวน 2,100,964,725.12 บาท (สองพนัหนึ่งรอ้ยลา้นเกา้แสนหกหมื่นสี่พนั
เจ็ดรอ้ยยี่สบิหา้บาทสบิสองสตางค)์ 

(หุน้ละ 0.96 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 89.30 ของก าไรสทุธิจากจากงบการเงินรวมในปี 2564 เทียบกบัหุน้ละ 
0.96 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 75.83 ของก าไรสทุธิจากงบการเงินรวมในปี 2563) 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ไดจ้่ายเงินปันผลไปแลว้ในอตัราหุน้ละ 0.31 บาท ในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อ 
วนัศุกรท์ี่ 10 กันยายน 2564 จึงคงเหลือเงินปันผลส าหรบัปี 2564 ที่จะจ่ายในครัง้นี ้ในอัตราหุน้ละ 0.65 บาท ซึ่งเป็นการ
จ่ายเงินปันผลจากก าไรสทุธิจากงบการเงินรวมของบรษัิทฯ และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบรษัิทฯ โดยก าหนด
วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (“Record Date”) ที่มีสิทธิรบัเงินปันผลในวนัศุกรท์ี่ 11 มีนาคม 2565 และก าหนดจ่ายเงินปันผล
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัศกุรท์ี่ 20 พฤษภาคม 2565  

เงินปันผลที่จะจ่ายในครัง้นี ้ในอตัรา 0.65 บาทต่อหุน้ จ่ายจากก าไรของบรษัิทฯ ที่ไดเ้สียภาษีเงินไดน้ิติ
บคุคลในอตัรารอ้ยละ 20 ดงันัน้ ผูถื้อหุน้ประเภทบุคคลธรรมดาที่มีภมูิล  าเนาอยู่ในประเทศไทยสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้
เทา่กบัจ านวนเงินปันผล คณู 20/80 โดยตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ประมวลรษัฎากรมาตรา 47 ทวิ ก าหนด 

 บรษัิทฯ มีนโยบายจะจ่ายเงินปันผลประจ าปีใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ปีละ 2 ครัง้ ในอตัรารวมแลว้ไมต่  ่ากวา่รอ้ยละ 
50 จากก าไรสทุธิของผลการด าเนินงานของกลุม่บริษัทฯ (จากงบการเงินรวม) ภายหลงัจากหกัทนุส ารองต่างๆ ตามกฎหมาย
ทัง้หมดแลว้ ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินก าไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และ
เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง   

ทัง้นี ้หากที่ประชุมผูถื้อหุน้จะอนมุตัิงดการจดัสรรก าไรสทุธิเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย เนื่องจากมีทนุ
ส ารองตามกฎหมายครบถว้นแลว้ และอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2564 ดงักลา่ว จะตอ้งลงมติดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก
ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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ประธานฯ ไดส้อบถามที่ประชุมว่าจะมีขอ้เสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี
ค  าถาม หรอืความคิดเห็นเป็นอยา่งอื่น ประธานฯ จึงไดข้อใหท้ี่ประชมุลงคะแนนเสยีงในวาระนี ้

หลงัจากการนบัคะแนนเสรจ็สิน้แลว้ ประธานฯ จึงขอใหน้ายไพศาล ร  าพรรณ ์เลขานกุารบรษัิท แถลงผล
การนับคะแนนเสียงเป็นดังนี ้เห็นดว้ย จ านวน 1,800,995,813 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9501 ไม่เห็นดว้ยจ านวน 900,016 
เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0499  และไม่มีผูถื้อหุน้งดออกเสียง โดยไม่มีบตัรเสียส าหรบัการลงคะแนนในวาระนี ้นายไพศาล จึง
กลา่วสรุปเป็นมติดงันี ้

มติที่ประชมุ :  ที่ประชุมลงมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนนอนมุตัิงดการ
จดัสรรก าไรสทุธิเพื่อเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย เนื่องจากไดจ้ัดสรรเงินส ารองตามกฎหมายครบตาม
จ านวนที่กฎหมาย และขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ก าหนดแลว้ และอนุมตัิการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2564 
ในอตัราหุน้ละ 0.96 บาท (เกา้สิบหกสตางค)์ ซึ่งบริษัทฯ ไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแลว้ในอตัรา
หุน้ละ 0.31 บาท (สามสิบเอ็ดสตางค)์ ในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวนัศุกรท์ี่ 10 กันยายน 
2564 จึงคงเหลือเงินปันผลส าหรบัปี 2564 ที่จะจ่ายในครัง้นี  ้ในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท (หกสิบห้า
สตางค)์ ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลจากก าไรสทุธิจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ โดยก าหนดวนัก าหนด
รายช่ือผู้ถือหุ้น (“Record Date”) ที่มีสิทธิรบัเงินปันผลในวันศุกรท์ี่  11 มีนาคม 2565 และก าหนด
จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัศกุรท์ี่ 20 พฤษภาคม 2565 ตามเสนอ 

 

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ การก าหนด
จ านวนกรรมการเพิ่มเติม และการแต่งตั้งกรรมการใหม่   

 ประธานฯ มอบหมายใหน้ายไพศาล ร  าพรรณ ์เลขานุการบริษัท เป็นผูน้  าเสนอในวาระนี ้นายไพศาล 
น าเสนอตอ่ที่ประชมุวา่ ตามขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ขอ้ 18 ระบวุา่ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีทกุครัง้ กรรมการจะตอ้ง
ออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการในขณะนัน้ ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รง
เป็นสามสว่นไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สดุกบัสว่นหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึง่พน้จากต าแหน่งอาจไดร้บัเลือกใหก้ลบั
เขา้มารบัต าแหน่งอีกได ้กรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบรษัิทฯ นัน้ ใหใ้ชว้ิธีจบั
สลากกนั สว่นปีหลงัๆ ตอ่ไปใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหนง่นานที่สดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหนง่ โดยในปีนีม้ีกรรมการท่ีจะตอ้ง
ออกจากต าแหนง่ตามวาระจ านวน 4 ทา่น ดงัตอ่ไปนี ้

1. นายวีระชยั งามดีวิไลศกัดิ ์    กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการก ากับการบริหารความ
เสี่ยง, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ 
กรรมการอิสระ        

2. ดร.อนสุรณ ์แสงนิ่มนวล   ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล, กรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน และ กรรมการอิสระ            

3. ศาสตราจารย ์นพ.ปิยะมิตร ศรธีรา กรรมการอิสระ    

4. ศาสตราจารยพ์ิเศษกิติพงศ ์
อรุพีพฒันพงศ ์    

กรรมการก ากบัการบรหิารความเสีย่ง และ 
กรรมการอิสระ 

ในการเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการซึง่ตอ้งออกจากต าแหนง่ตามวาระ คณะกรรมการบรษัิทซึง่ไมร่วม
กรรมการที่ไดร้บัการเสนอช่ือไดพ้ิจารณากลั่นกรองแลว้เห็นชอบ และมีมติอนมุตัิตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและ



หนา้ 15 

พิจารณาค่าตอบแทนว่า กรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้มีคุณสมบัติ  ความรู ้ความสามารถ 
ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญ พรอ้มอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหนา้ที่อย่างเต็มที่ ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย และ
หลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี ดงันัน้ เพื่อความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชนส์งูสดุแก่การด าเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นสมควร
เสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตัง้กรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 4 ท่านกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
ต่อไปอีกวาระหนึ่ง เพื่อรว่มกนัผลกัดนัและสนบัสนนุการด าเนินงานของบริษัทฯ ใหก้า้วหนา้ยิ่งๆ ขึน้ไป (รายนามและประวตัิ
ของกรรมการทัง้ 4 ทา่น ปรากฏในสิง่ที่สง่มาดว้ย 2)  

ทั้งนี ้กรรมการทั้ง 4 ท่านที่จะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ และได้รบัเสนอช่ือให้กลับเข้าด ารง
ต าแหนง่กรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่ ในต าแหนง่กรรมการอิสระนัน้ คณะกรรมการบรษัิทซึง่ไมร่วมกรรมการท่ีไดร้บัการเสนอช่ือ 
และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดพ้ิจารณากลั่นกรองแลว้เห็นว่า จะสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็น
อิสระ และเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง เรื่อง คุณสมบตัิของกรรมการอิสระ ตามขอ้ก าหนดที่ส  านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) ประกาศก าหนดไว ้(ตอนทา้ยของสิง่ที่สง่มาดว้ย 6) 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนว่า ปัจจุบนั บริษัทฯ อยู่ในช่วงการขยายกิจการไปยงัธุรกิจอื่นๆ เพื่อก่อใหเ้กิดรายไดเ้พิ่มขึน้ และเพื่อใหเ้กิดการ
เติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต จึงเห็นควรแต่งตัง้กรรมการบริษัทเขา้ใหม่เพิ่มเติม เพื่อรองรบัการขยายธุรกิจของบริษัทฯ อีก 1 
ต าแหน่ง จากเดิมที่คณะกรรมการบริษัทประกอบดว้ยกรรมการ 10 ท่าน เป็นกรรมการ 11 ท่าน โดยขอเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อ
หุน้พิจารณาแตง่ตัง้ นายอเุทน โลหชิตพิทกัษ์ เขา้เป็นกรรมการเพิ่มเติมในต าแหน่งที่เพิ่มขึน้นี ้ทัง้นี ้เนื่องจากเห็นวา่ นายอเุทน 
โลหชิตพิทกัษ์ เป็นผูท้ี่มีประสบการณ ์ความรู ้ความสามารถ มีทกัษะจ าเป็นท่ีบรษัิทฯ ยงัขาดอยู ่และมีความเหมาะสมที่จะเป็น
กรรมการบรษัิทฯ (ประวตัิของนายอเุทน โลหชิตพิทกัษ์ ปรากฏในสิง่ที่สง่มาดว้ย 2)   

อนึง่ เพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายการสง่เสรมิการก ากบัดแูลกิจการที่ดีและแสดงถึงการปฏิบตัิตอ่ผูถื้อหุน้
ทกุรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ถือเป็นแนวปฏิบตัิที่จะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลที่พิจารณาแลว้  
เห็นว่ามีคณุสมบตัิ ความรู ้ความสามารถเหมาะสมที่จะเป็นตวัแทนในการท าหนา้ที่กรรมการบริษัท ตามที่บริษัทฯ  ไดแ้จง้ต่อ
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ รวมถึงไดเ้ปิดเผยสารสนเทศดงักลา่วบนเว็บไซตข์องบริษัทฯ เป็นการลว่งหนา้ตัง้แตว่นัท่ี 15 กนัยายน 2564 
จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 แลว้นัน้ ปรากฏวา่เมื่อครบก าหนดระยะเวลาดงักลา่ว ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอช่ือบคุคลเพื่อเขา้รบัการ
พิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการของบรษัิทฯ แตอ่ยา่งใด  

ทัง้นี ้หากที่ประชุมผูถื้อหุน้จะอนุมตัิการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการซึ่งตอ้งออกจากต าแหน่งตาม
วาระ และแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมจะต้องลงมติตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 (3) (ซึ่งระบุว่าผู้ที่ได้รบัคะแนนสูงสุด
ตามล าดบัลงมาจะเป็นผูไ้ดร้บัเลอืกตัง้เป็นกรรมการเทา่จ านวนกรรมการท่ีจะพงึมีในครัง้นี)้ 

ประธานฯ ไดส้อบถามที่ประชุมว่า จะมีขอ้เสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี
ค  าถาม หรอืความคิดเห็นเป็นอยา่งอื่น  

นายไพศาล ร  าพรรณ์ เลขานุการบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็น
รายบคุคล โดยเรยีงตามล าดบัดงันี ้ 

1. การแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการซึง่ตอ้งออกจากต าแหนง่ตามวาระ  

1.1 นายวีระชยั งามดีวิไลศกัดิ ์  

1.2 ดร.อนสุรณ ์แสงนิ่มนวล 
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1.3 ศาสตราจารย ์นพ. ปิยะมิตร ศรธีรา   

1.4 ศาสตราจารยพ์ิเศษกิติพงศ ์อรุพีพฒันพงศ ์

2. การก าหนดกรรมการเพิ่มเติมและการแต่งตั้ง นายอุเทน โลหชิตพิทักษ์ เขา้เป็นกรรมการใหม่ใน

ต าแหนง่ที่เพิ่มขึน้ 

หลงัจากการนบัคะแนนเสรจ็สิน้แลว้ ประธานฯ จึงขอใหน้ายไพศาล ร  าพรรณ ์เลขานกุารบรษัิท แถลงผล
การนบัคะแนนเสยีงเป็นดงันี ้ 

1. การแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการซึง่ตอ้งออกจากต าแหนง่ตามวาระ 
 

ช่ือกรรมการ เห็นดว้ย คิดเป็น
รอ้ยละ 

ไมเ่ห็นดว้ย คิดเป็น
รอ้ยละ 

งดออกเสยีง บตัรเสยี 

1. นายวีระชยั งามดีวิไลศกัดิ ์  1,797,333,967  99.7468  4,561,862  0.2532  0  0 
2. ดร.อนสุรณ ์แสงนิ่มนวล 1,800,451,313  99.9920  144,516  0.0080  1,300,000  0     
3. ศาสตราจารย ์นพ. ปิยะมิตร  
    ศรธีรา   

1,801,751,313 99.9920 144,516 0.0080 0 0 

4. ศาสตราจารยพ์ิเศษกิติพงศ ์ 
    อรุพีพฒันพงศ ์ 

1,800,451,313 99.9198 1,444,516 0.0802 0 0 

 
2. การก าหนดกรรมการเพิ่มเติมและการแตง่ตัง้นายอเุทน โลหชิตพิทกัษ์ เขา้เป็นกรรมการใหมใ่นต าแหนง่ที่เพิ่มขึน้   
 

ช่ือกรรมการ เห็นดว้ย คิดเป็น
รอ้ยละ 

ไมเ่ห็นดว้ย คิดเป็น
รอ้ยละ 

งดออกเสยีง บตัรเสยี 

  นายอเุทน โลหชิตพิทกัษ์ 1,800,595,813 100.0000 16     0.0000 1,300,000 0 

 

นายไพศาล จึงสรุปเป็นมติดงันี ้    

มติที่ประชมุ : ที่ประชุมไดล้งมติแต่งตัง้ใหก้รรมการซึ่งพน้จากต าแหน่งตามวาระ ทัง้ 4 ท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการตอ่อีกวาระหนึง่เรยีงตามล าดบัคะแนนดงัตอ่ไปนี ้

1. ศาสตราจารย ์นพ. ปิยะมิตร ศรธีรา   

2. ดร.อนสุรณ ์แสงนิ่มนวล  

3. ศาสตราจารยพ์ิเศษกิติพงศ ์อรุพีพฒันพงศ ์ 

4. นายวีระชยั งามดีวิไลศกัดิ ์

และเพิ่มจ านวนกรรมการบริษัท อีก 1 ต าแหน่ง จากเดิมที่คณะกรรมการบริษัทประกอบดว้ยกรรมการ 
10 ทา่น เป็นกรรมการ 11 ทา่น โดยแตง่ตัง้ นายอเุทน โลหชิตพิทกัษ์ เขา้เป็นกรรมการใหมใ่นต าแหนง่ที่เพิ่มขึน้ตามเสนอ 
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ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 

 ประธานฯ มอบหมายใหน้ายวีระชยั งามดีวิไลศกัดิ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
เป็นผูน้  าเสนอในวาระนี ้นายวีระชยั น าเสนอตอ่ที่ประชมุวา่ ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที่ 2/2565 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 18 
กุมภาพนัธ ์2565 เห็นชอบกับขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นควรเสนอที่ประชุมผูถื้อหุน้ให้
อนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 2565 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 31,000,000 บาท (สามสิบเอ็ดลา้นบาท) และเงินรางวลั
กรรมการส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2565 (โบนสั) ในอัตราระหว่างรอ้ยละ 0.3 - 0.5 ของจ านวนเงินเทียบเท่าเงินปันผลที่
ประกาศจ่าย ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับตัวชีว้ดัผลการด าเนินงานที่ก าหนดไว ้ซึ่งเป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน โดยค่าตอบแทนกรรมการจะจ่ายใหเ้ฉพาะกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร (Non – 
executive Directors) ที่ด  ารงต าแหน่งในคณะกรรมการชุดต่างๆ เท่านัน้ และกรรมการที่ไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารที่จะมีสิทธิไดร้บั
คา่ตอบแทนจะตอ้งไม่เป็นตวัแทนผูถื้อหุน้ดว้ย รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการปรากฏในสิ่งที่สง่มาดว้ย 3 ของหนงัสือเชิญ
ประชมุ 

 ทัง้นี ้หากที่ประชุมผูถื้อหุน้จะอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 ดงักล่าว ที่ประชุมจะตอ้งลง
มติดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมตามมาตรา 90 ของ
พระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 (และที่แกไ้ขเพิ่มเติม) และขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ  ขอ้ 23  

ประธานฯ ไดส้อบถามที่ประชุมว่า จะมีขอ้เสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี
ค  าถาม หรอืความคิดเห็นเป็นอยา่งอื่น ประธานฯ จึงไดข้อใหท้ี่ประชมุลงคะแนนเสยีงในวาระนี ้

หลงัจากการนบัคะแนนเสร็จสิน้แลว้ ประธานฯ จึงขอใหน้ายไพศาล ร  าพรรณ ์เลขานกุารบรษัิท แถลงผล
การนบัคะแนนเสียงเป็นดงันี ้เห็นดว้ย จ านวน 1,799,422,813 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.8628 ไม่เห็นดว้ย จ านวน 2,344,516 
เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.1301 และงดออกเสียงจ านวน 128,500 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0071 โดยไม่มีบัตรเสียส าหรบัการ
ลงคะแนนในวาระนี ้นายไพศาลจึงกลา่วสรุปเป็นมติดงันี ้

 

มติที่ประชมุ :  ที่ประชุมลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนคะแนนเสียงทัง้หมดของ 
ผูถื้อหุน้ที่มาประชุม (ตามมาตรา 90 ของพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 (และที่แกไ้ข
เพิ่มเติม) และขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ขอ้ 23) อนมุตัิการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 เป็น
จ านวนเงินไมเ่กิน 31,000,000 บาท (สามสบิเอ็ดลา้นบาทถว้น) ตามรายละเอียดดงันี ้

 1.   คา่ตอบแทนรายเดือนและเบีย้ประชมุ 

 1.1 กรรมการอิสระ และ/หรอื กรรมการท่ีไมไ่ดเ้ป็นผูบ้รหิาร  จ านวน 20,040,000  บาท 

 1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ     จ านวน   3,240,000  บาท 

 1.3 คณะกรรมการก ากบัการบรหิารความเสีย่ง  จ านวน   1,560,000   บาท 

 1.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน    จ านวน    2,040,000   บาท 

 1.5 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล           จ านวน      540,000   บาท 

 1.6 คณะกรรมการบรหิาร           จ านวน   1,920,000   บาท 
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 1.7 เงินผลประโยชนพ์ิเศษ เช่น ค่าวิทยากรบรรยายในกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ , ค่าที่ปรึกษา 
(Mentor) ใหก้บัผูบ้รหิารของบรษัิทฯ และอื่นๆ  จ านวน   1,660,000   บาท 

                           รวมทัง้สิน้ไมเ่กิน          31,000,000   บาท 

 2. เงินรางวลักรรมการ ส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2565 (โบนสั)  

- ในอตัราระหว่าง รอ้ยละ 0.3 - 0.5 ของจ านวนเงินเทียบเท่าเงินปันผลที่ประกาศจ่าย ทัง้นีข้ึน้อยู่ 
กบัตวัชีว้ดัผลการด าเนินงานท่ีก าหนดไว ้

 

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปี 2565 และ
ก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565 

ประธานฯ มอบหมายให ้ดร.ปิยสวสัดิ ์อมัระนนัทน ์ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผูน้  าเสนอในวาระนี ้
ดร.ปิยสวสัดิ ์น าเสนอต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 2/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 18 กุมภาพนัธ ์2565 
เห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ใหเ้สนอที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีแห่งบริษัท  
เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั ซึ่งมีประสบการณแ์ละความต่อเนื่องในการตรวจสอบบญัชีของบริษัทฯ ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชี
ของบรษัิทฯ ประจ าปี 2565 ดงัมีรายนามตอ่ไปนี ้

1. นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่  4098  

2. นายเจรญิ ผูส้มัฤทธ์ิเลศิ    ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่  4068 

3. นางสาวมารษิา ธราธรบรรพกลุ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่  5752 

 

ทัง้นี ้ใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหนึง่มีอ  านาจตรวจสอบ ท า และลงนามในรายงานการสอบบญัชี โดยในการ
พิจารณาแตง่ตัง้ คณะกรรมการไดพ้ิจารณาถงึความพรอ้ม ขอบเขตการใหบ้รกิาร อตัราคา่สอบบญัชี ประกอบกบัประสบการณ์
ของผูส้อบบัญชี ความเป็นอิสระ โดยผูส้อบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสมัพนัธ์ และไม่มีส่วนไดเ้สียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / 
ผูบ้ริหาร / ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับบุคคลดังกล่าว รวมทัง้กระบวนการสอบบัญชีและความต่อเนื่องในการ
ตรวจสอบ และผลการปฏิบตัิงานที่ผ่านมาอยู่ในระดบัที่น่าพอใจ  และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ เป็นเงิน 
1,200,000 บาท (หนึง่ลา้นสองแสนบาทถว้น) และบรษัิทยอ่ยในประเทศ 10 บรษัิท เป็นเงิน 4,140,000 บาท (สีล่า้นหน่ีงแสนสี่
หมื่นบาทถว้น) รวมค่าสอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 5,340,000 บาท (หา้ลา้นสามแสนสี่หมื่น
บาทถว้น) ทัง้นี ้คา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีจ านวนดงักลา่วขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่สอบบญัชีของบรษัิทยอ่ยในตา่งประเทศ ซึง่บรษัิทฯ 
ไดว้า่จา้งบรษัิทผูส้อบบญัชีรายอื่น (Local audit firm) ในประเทศนัน้ๆ เนื่องจากขนาดธุรกิจยงัเลก็มากและไมเ่ป็นสาระส าคญั
ต่องบการเงินรวม จึงใชผู้ส้อบบญัชีอื่น ซึ่งมีค่าสอบบญัชีต ่ากว่าในการตรวจสอบ รวมเป็นเงิน 132,500 บาท (หนึ่งแสนสาม
หมื่นสองพนัหา้รอ้ยบาทถว้น) รวมค่าสอบบญัชีประจ าปี 2565 ทัง้หมดเป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 5,472,500 บาท (หา้ลา้นสี่แสน
เจ็ดหมื่นสองหา้รอ้ยบาทถว้น) โดยแบ่งเป็นค่าสอบบญัชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นเงิน 5,340,000 
บาท (หา้ลา้นสามแสนสี่หมื่นบาทถว้น) และของผูส้อบบญัชีอื่นในต่างประเทศเป็นเงิน 132,500 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสอง
พนัหา้รอ้ยบาทถว้น) ทัง้นี ้ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ (รายละเอียดปรากฏในสิง่ที่สง่มาดว้ย 4 ของหนงัสือเชิญ
ประชมุ)  
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จึงเสนอขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี 2565  
และก าหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2565 ตามรายละเอียดที่เสนอมาขา้งตน้ 

ทัง้นี ้หากที่ประชุมผูถื้อหุน้จะอนุมัติการแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ ส าหรบัรอบระยะเวลาบัญชี
ประจ าปี 2565 และก าหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2565 ดงักลา่ว จะตอ้งลงมติดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้
ที่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

ประธานฯ ไดส้อบถามที่ประชุมว่าจะมีขอ้เสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี
ค  าถาม หรอืความคิดเห็นเป็นอยา่งอื่น ประธานฯ จึงไดข้อใหท้ี่ประชมุลงคะแนนเสยีงในวาระนี ้

  หลงัจากการนบัคะแนนเสรจ็สิน้แลว้ ประธานฯ จึงขอใหน้ายไพศาล ร  าพรรณ ์เลขานกุารบรษัิท แถลงผล
การนบัคะแนนเสียงเป็นดงันี ้เห็นดว้ย จ านวน 1,800,550,167 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9254 ไม่เห็นดว้ย จ านวน 1,343,862 
เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0746 และงดออกเสียง จ านวน 1,800 เสียง โดยไม่มีบัตรเสียส าหรบัการลงคะแนนในวาระนี ้นาย
ไพศาลจึงกลา่วสรุปเป็นมติดงันี ้

มติที่ประชมุ :  ที่ประชุมลงมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมตัิการ
แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ และบรษัิทยอ่ย ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี 2565 และก าหนด
ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั ประจ าปี 2565 เป็นจ านวนเงิน 
5,340,000 บาท (หา้ลา้นสามแสนสี่หมื่นบาทถว้น) และของผูส้อบบญัชีอื่นในต่างประเทศ เป็นจ านวน
เงิน 132,500 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพนัหา้รอ้ยบาทถว้น) รวมค่าสอบบญัชีประจ าปี 2565 เป็น
จ านวนเงินทัง้สิน้ 5,472,500 บาท (หา้ลา้นสีแ่สนเจ็ดพนัสองพนัหา้รอ้ยบาทถว้น) ตามเสนอ 

 

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถา้มี) 

ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อที่ประชมุว่า ไดด้  าเนินการประชุมมาครบทกุระเบียบวาระแลว้  จึงแจง้ถึงกฎเกณฑ์
ขอ้บังคบัของบริษัทฯ ในการเสนอเรื่องอื่นๆ ใหท้ี่ประชุมพิจารณาและสอบถามผูถื้อหุน้ว่ามีเรื่องอื่นใดจะเสนอใหท้ี่ประชุม
พิจารณาอีกหรอืไม ่แตป่รากฏวา่ ไมม่ีผูถื้อหุน้เสนอเรือ่งอื่นๆ ใหท้ี่ประชมุพิจารณา 

นายบญุช่วย ตัง้วฒันศิรกิลุ ผูถื้อหุน้สอบถามวา่ การจดัประชมุสามญัผูถื้อหุ้นผา่นสือ่อิเลคทรอนิกส ์(E-
Meeting) ชอบดว้ยกฏหมายหรอืไม่ และมีกฎหมายรองรบัหรอืไม ่อยา่งไร   

นางสาววรษิฐา จิตรวฒุิโชติ ที่ปรกึษากฎหมาย บรษัิท เบเคอร ์แอนด ์แม็คเค็นซี่ จ ากดั ชีแ้จงวา่ การจดั
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส ์(E-Meeting) เป็นการจัดประชุมที่ถือว่าชอบดว้ยกฎหมาย เนื่องจากเป็นการจัด
ประชมุตามพระราชก าหนดวา่ดว้ยการประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์พ.ศ.2563 และกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

ประธานฯ ไดส้อบถามผูถื้อหุน้วา่มีเรือ่งอื่นใดจะเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอีกหรอืไม ่แตป่รากฏวา่ไมม่ีผู้
ถือหุน้เสนอเรือ่งอื่นๆ ใหท้ี่ประชมุพิจารณา  

ประธานฯ ไดก้ลา่วขอบคณุผูถื้อหุน้ ผูร้บัมอบฉนัทะ และผูม้ีเกียรติทกุท่านที่ไดส้ละเวลามารว่มประชุม
ในครัง้นีแ้ละกลา่วปิดการประชมุในเวลา 15.40 น.  



หนา้ 20 

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมเมื่อเวลา 14.00 น. ได้มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมเพิ่มเติม  
จึงท าให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม  รวมทั้งสิน้  83 ราย นับหุ้นรวมกันได ้
1,801,895,829 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 82.3346 ของจ านวนหุน้ท่ีออกจ าหนา่ยแลว้ทัง้หมดของบรษัิทฯ 

           
    ลงช่ือ                    ประสาร ไตรรตันว์รกลุ                     ประธานท่ีประชมุ 
             (ดร.ประสาร ไตรรตันว์รกลุ) 
 
 
    ลงช่ือ                       ไพศาล  ร  าพรรณ ์                       ผูจ้ดบนัทกึการประชมุ 
               (นายไพศาล  ร  าพรรณ)์ 


